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ค ำน ำ 

 
ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  

และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561  ก าหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยให้มีหน้าที่ด าเนินการเกี่ยวกับการก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาต่อสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอ
ความเห็นดังกล่าวและต้องให้ปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายใน
เดือนธันวาคมของทุกปี 

 

การน าแผนไปสู่การปฏิบัติจะต้องมีกระบวนการติดตามและประเมินผล ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ส าคัญ ส าหรับ
ผู้บริหารที่จะได้ทราบถึงผลการปฏิบัติงานในช่วงเวลาที่ผ่านมา เพ่ือเป็นการวัดผลการด าเนินงานว่า สามารถ
ปฏิบัติงานได้ตรงตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของการพัฒนาหรือไม่ ส าหรับใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไข
การพัฒนาในอนาคต 

 
ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลนาไม้ไผ่ จึงได้ด าเนินการจัดท ารายงานการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพ่ือเป็นการติดตามผลการด าเนินงาน รับทราบปัญหา อุปสรรค และ
ความพึงพอใจของประชาชนในท้องถิ่น อีกทั้งใช้เป็นข้อมูลในการวิเคราะห์ตัดสินใจ บริหารจัดการทรัพยากร และ
ก าหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ท้องถิ่นมีการพัฒนาอย่างแท้จริง 

 
 

                                                                              องค์การบริหารส่วนต าบลนาไม้ไผ่ 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาไม้ไผ่ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

ส่วนท่ี  ๑ 
 

บทน ำ 
 

 ปัจจุบันการติดตามและประเมินผลนับว่ามีความส าคัญและจ าเป็นต่อการบริหารงานเป็นอย่างยิ่ง  
เนื่องจากการติดตามและประเมินผลเป็นการประเมินผลงานการปฏิบัติงานของปีที่ผ่านมา  ว่ามีความสอดคล้องกับ
แผนการด าเนินงานที่ได้วางเอาไว้หรือไม่   รวมทั้งการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนอย่างแท้จริง   องค์การบริหาร
ส่วนต าบลนาไม้ไผ่  ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซ่ึงมีอ านาจหน้าที่ที่จะต้องให้บริการแก่ประชาชนในชุมชน  
จึงจ าเป็นที่จะต้องมีการจัดท ารายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  เพ่ือให้การติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนต าบลนาไม้ไผ่  สอดคล้องกับการใช้จ่ายงบประมาณ  เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ  คุ้มค่า  โปร่งใส  อยู่ภายใต้กรอบวินัยการเงินและการคลังที่ดี 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๘  และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ก าหนดให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น  และแผนการด าเนินงานเพ่ือเป็นเครื่องมือในการใช้งบประมาณ  วัสดุ  อุปกรณ์  และทรัพยากรต่างๆ     
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  มีความโปร่งใส  เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นและตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน  ถึงแม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดีสักเพียงไรก็ตามแต่หากไม่
สามารถบ่งชี้ถึงผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้นได้  ก็ไม่สามารถที่จะบ่งบอกความส าเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้  
ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงต้องมีเครื่องมือที่ส าคัญในการตรวจสอบการด าเนินงานว่าเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์หรือบรรลุเป้าหมายหรือไม่  อย่างไร  ซ่ึง “ระบบติดตาม” และ ”ระบบประเมินผล” จะเป็นเครื่องมือ
ในการน าข้อมูลต่างๆ มาปรับปรุงแก้ไขเพ่ิมเติมหรือแม้แต่ยุติการด าเนินงาน  
 
๑.  ควำมส ำคัญของกำรติดตำมและประเมินผล  

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เป็นเครื่องมือที่จ าเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่
ด าเนินการอยู่  โดยที่การติดตาม  หมายถึง  กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมาเพ่ือให้ข้อมูลป้อนกลับ
เกี่ยวกับการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  ปัญหาที่ก าลังเผชิญอยู่  ประสิทธิภาพของวิธีการด าเนินงาน ให้ลุล่วง  
ค่าใช้จ่ายโครงการ/กิจกรรมสูงเกินกว่าที่ก าหนดไว้  กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการ/กิจกรรมไม่ได้รับประโยชน์
หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น  เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการด าเนินงาน  เสียเวลา ในการตรวจสอบ
ความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงาน  กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จาก
โครงการ/กิจกรรม  การประเมินผล  คือ การตรวจสอบผลการด าเนินงานในระหว่างที่ก าลังด าเนินการหรือ
ภายหลังที่การด าเนินการส าเร็จเสร็จสิ้นไปแล้ว ซึ่งการประเมินผลเป็นสิ่งจ าเป็นเช่นเดียวกับการติดตามการ
ประเมินผลแผนงานจะเป็นการบ่งชี้ว่าแผนงานที่ก าหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่  อย่างไร  อันเป็นตัวชี้วัดว่า
แผนงานที่ได้ด าเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร  น าไปสู่ความส าเร็จตามแผนงานที่ก าหนดไว้หรือไม่  ซึ่งผลที่
ได้จากการติดตามและประเมินผลถือว่าเป็นข้อมูลย้อนกลับที่สามารถน าไปใช้ในการปรับปรุงและตัดสินใจในการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป 

 



หน้าที่  ๒ 
 

 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาไม้ไผ่ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

 
 

๒.  ประโยชน์ของกำรติดตำมและประเมินผล  
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลนาไม้ไผ่ใช้การติดตามและประเมินผลเป็นประโยชน์ต่อการบริหารงาน

ได้หลายแนวทาง  ดังนี้  
๒.๑ จัดสรรทรัพยากรขององค์การบริหารส่วนต าบลนาไม้ไผ่  สามารถพิจารณาจากการติดตามและ

ประเมินผลว่ากิจกรรมใดได้ทรัพยากรเพียงพอที่จะปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและเพียงพอต่อความต้องการ
ของประชาชนหรือไม่  

๒.๒  ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน  การประเมินผลจะแสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติงาน
ของส่วนต่างๆ  ว่าเป็นไปตามเปา้หมายตัวชี้วัดที่ผู้บริหารก าหนดไว้หรือไม่  

๒.๓  เป็นหลักเกณฑ์พิจารณาความดีความชอบและประเมินผลการท างานของเจ้าหน้าที่  ซึ่งเป็นผล
ต่อเนื่องจากการติดตามผลการปฏิบัติงาน ถ้าผู้บริหารหน่วยงานสามารถบริหารงานให้ได้ตามเป้าหมายและตัวชี้วัด
ที่ก าหนดก็สมควรได้รับการพิจารณาความดีความชอบพิเศษ  
 
๓.  วัตถุประสงค์ของกำรติดตำมและประเมินผล  

๓.๑  เพ่ือให้การติดตามการประเมินผลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและ
สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี  

๓.๒  เพ่ือให้การติดตามและประเมินผลบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้  
๓.๓  เพ่ือรู้ถึงความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลนาไม้ไผ่และแก้ไขได้

ตรงกับปัญหาที่เกิดขึ้น  
๓.๔  เพ่ือใช้เป็นข้อแนะน าผู้บริหารในการจัดท าแผนพัฒนาปีต่อไป  

 
๔.  กรอบและแนวทำงในกำรติดตำมและประเมินผล 
 ๔.๑  กรอบในกำรติดตำมและประเมินผล 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๘  (ข้อ 29) และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ.2561  ดังนี้ 

   (๑)  ก าหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
(๒)  ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

  (3)  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อม
ทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับ
แต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว  ทั้งนี้ต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  โดย
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี   

 
 
 
 

 
 



หน้าที่  ๓ 
 

 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาไม้ไผ่ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลนาไม้ไผ่  ที่ได้รับการแต่งตั้ง
ตามระเบียบฯ  ต้องก าหนดแนวทาง  วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดยให้มีการประชุมก าหนด
แนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลและออกพ้ืนที่สุ่มตรวจติดตามประเมินผลโครงการ /กิจกรรมที่
ด าเนินงาน  เพ่ือการติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลและใช้แบบ
ประเมินความพึงพอใจต่อการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลนาไม้ไผ่  ดังนั้น  เพ่ือให้สอดคล้องกับ
ระเบียบฯ และการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  ให้สอดคล้องกับปัญหา  ความต้องการและแนวทางการพัฒนาที่
เหมาะสมกับพ้ืนที่และสถานการณ์ภายนอก จึงต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ต าบลนาไม้ไผ่  ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕62  ขึ้น  และสรุปรายงานผลเสนอต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบล              
นาไม้ไผ่  เพ่ือนายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาไม้ไผ่เสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  คณะกรรมการพัฒนา
องค์การบริหารส่วนต าบลนาไม้ไผ่ และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในเขต
องค์การบริหารส่วนต าบลโดยทั่วกันตามล าดับต่อไป  

 

ปัจจุบันการติดตามและประเมินผลนับว่ามีความส าคัญและจ าเป็นต่อการบริหารงานเป็น   อย่างยิ่ง  
เนื่องจากการติดตามและประเมินผลเป็นการประเมินผลงานการปฏิบัติงานของปีที่ผ่านมา  ว่ามีความสอดคล้องกับ
แผนงานที่ได้วางเอาไว้หรือไม่  รวมทั้งการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนอย่างแท้จริง องค์การบริหารส่วนต าบล            
นาไม้ไผ่  ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีภาระหน้าที่ที่จะต้องให้การบริการแก่ประชาชนชุมชน  จึงจ าเป็นที่
จะต้องมีการจัดท าแผนติดตามและประเมินผล  เพ่ือวัดถึงประสิทธิภาพ  ประสิทธิผลของการด าเนินการในด้าน
ต่างๆ เพ่ือใช้เปรียบเทียบการท างานของปีที่ผ่านมาอีกด้วย  โดยขั้นตอนในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
สามารถจัดวางเป็นแผนผังขั้นตอนได้  ดังนี้ 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หน้าที่  ๔ 
 

 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาไม้ไผ่ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

แผนผังขั้นตอนกำรด ำเนินกำรติดตำมและประเมินผล 
 
 

 
 

 
 
   
     

 
 
 

   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

ก ำหนดแนวทำง วิธีกำรในกำรติดตำมและ
ประเมินผลแผนพัฒนำ 

นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำไม้ไผ่                
เสนอต่อสภำและคณะกรรมกำรพัฒนำ 

ประกำศผลกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ 
ให้ประชำชนในท้องถิ่นทรำบโดยท่ัวกันอย่ำงน้อย  ปีละ  1  ครั้ง  
ภำยในเดือนธันวำคมของทุกปี  ท้ังนี้  ให้ปิดประกำศโดยเปิดเผย           

ไม่น้อยกว่ำ  ๓๐  วัน 

ด ำเนินกำรติดตำมและ 
ประเมินผลแผนพัฒนำ 

รำยงำนผลและเสนอควำมเห็น ซึ่งได้จำกกำร
ติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำต่อ                  

นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำไม้ไผ่ 

 

คณะกรรมกำร
ติดตำมและ

ประเมินผลองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบล 

นำไม้ไผ่ 



หน้าที่  ๕ 
 

 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาไม้ไผ่ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

๔.๒  แนวทำงในกำรติดตำมและประเมินผล 
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  เป็นเครื่องมือที่จ าเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของ

โครงการที่ด าเนินการอยู่  โดยที่การติดตาม  หมายถึง  กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมาเพ่ือให้ข้อมูล
ป้อนกลับเกี่ยวกับการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  ปัญหาที่ก าลังเผชิญอยู่  ประสิทธิภาพของวิธีการด าเนินงานให้
ลุล่วง  ค่าใช้จ่ายโครงการ/กิจกรรมสูงเกินกว่าที่ก าหนดไว้  กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการ/กิจกรรมไม่ได้รับ
ประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น  เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการด าเนินงาน  เสียเวลาในการ
ตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงาน  กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์
จากโครงการ/กิจกรรม  การประเมินผล คือ  การตรวจสอบผลการด าเนินงานในระหว่างที่ก าลังด าเนินการหรือ
ภายหลังที่การด าเนินการส าเร็จเสร็จสิ้นไปแล้ว   ซึ่งการประเมินผล  เป็นสิ่งจ าเป็นเช่นเดียวกับการติดตาม                  
การประเมินผลแผนงานจะเป็นการบ่งชี้ว่าแผนงานที่ก าหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่  อย่างไร  อันเป็นตัวชี้วัดว่า
แผนงานที่ได้ด าเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร  น าไปสู่ความส าเร็จตามแผนงานที่ก าหนดไว้หรือไม่  ซึ่งผลที่
ได้จากการติดตามและประเมินผลถือว่าเป็นข้อมูลย้อนกลับที่สามารถน าไปใช้ในการปรับปรุงและตัดสินใจในการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป  
 

๕.ระเบียบ  วิธีกำรและเครื่องมือที่ใช้ในกำรติดตำมและประเมินผล 
๕.๑  ระเบียบที่ใช้ในกำรติดตำมและประเมินผล 

ระเบียบกระทรวงมหำดไทย  ว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด ๖  

ข้อ ๒๘  ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ประกอบด้วย 

(1) สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน 
(2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 
(3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 
(4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจ านวนสองคน 
(5) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 

โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่ งคนท าหน้าที่ประธานคณะกรรมการ และกรรมการ                  
อีกหนึ่งคนท าหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ กรรมการตามข้อ 28 ให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละ  
สี่ปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้ 

   ข้อ  ๒๙  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 
(1) ก าหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
(2) ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
(3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ

ผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  คณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและ



หน้าที่  ๖ 
 

 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาไม้ไผ่ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

เสนอความเห็น ดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี   

   (๔)  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
๕.๒  วิธีกำรในกำรติดตำมและประเมินผล 

การติดตามแผนเป็นการตรวจสอบในระหว่างการด าเนินโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่
ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณนั้น ว่าสามารถเป็นไปตาม
เป้าหมายที่ตั้งไว้ได้หรือไม่  เพื่อให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องสามารถระดมความคิดในการปรับเปลี่ยนวิธีการด าเนินงานที่
จะสามารถน าไปสู่การบรรลุแผนที่ก าหนดไว้ได้  เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามผลการด าเนินงาน  ได้แก่ แบบติดตาม
ผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลนาไม้ไผ่ ซึ่งประกอบไปด้วย การติดตามการด าเนินงานของ
โครงการ/กิจกรรมและการเปลี่ยนแปลงโครงการ/กิจกรรม  การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ  การติดตาม
โครงการ/กิจกรรมที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานการประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น  เป็นการตรวจสอบผลที่เกิดขึ้นจริงเมื่อด าเนินโครงการ/กิจกรรมแล้วเสร็จ  เปรียบเทียบกับ
วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้  โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผล ได้แก่ แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง
ต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลนาไม้ไผ่ในภาพรวม  ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องต่อผลการ
ด าเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์และประเด็นการพัฒนารวมทั้งการเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้   
อีกทั้งการติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan   ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลนาไม้ไผ่  โดยคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผล มีวิธีการติดตามและประเมินผล  ดังนี้ 
 

๑)  กำรก ำหนดห้วงเวลำในกำรติดตำมและประเมินผล  
คณะกรรมการติดตามและประเมินผล  ก าหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผลโครงการ/กิจกรรม  

โดยค านึงถึงความเหมาะสมของแต่ละโครงการ/กิจกรรม  ทั้งนี้ ก าหนดให้มีการติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมทุกครั้งทีด่ าเนินการแล้วเสร็จและสรุปเป็นปีละหนึ่งครั้ง และรายงานให้ผู้บริหารทราบ 
ให้ด าเนินการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลอีกครั้งพร้อมสรุปผลในภาพรวมอย่างน้อยปีละ 1  ครั้ง  
แล้วรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่น
น าเสนอสภาท้องถิ่น  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้
ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
และปิดประกาศไม่น้อยกว่า  ๓๐  วัน   

๒)  เครื่องมือที่ใช้ในกำรติดตำมและประเมินผล 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบันก าหนดให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องจัดท าแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนการด าเนินงาน  เพ่ือเป็นเครื่องมือในการใช้งบประมาณ  วัสดุ  อุปกรณ์และ
ทรัพยากรต่างๆ  ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  มีความโปร่งใส  เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นและ
ตอบสนองความต้องการของประชาชน  ถึงแม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดีสักเพียงไรก็
ตามแต่หากไม่สามารถบ่งชี้ถึงผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้นได้  ก็ไม่สามารถที่จะบ่งบอกความส าเร็จของแผนพัฒนา
ท้องถิ่นได ้  
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ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จึงต้องมีเครื่องมือที่ส าคัญในการตรวจสอบการด าเนินงานว่าเป็นไป
ตามวัตถุประสงค์หรือบรรลุเป้าหมายหรือไม่อย่างไรซึ่ง ระบบติดตาม และระบบประเมินผล จะเป็นเครื่องมือใน
การน าข้อมูลต่างๆ มาปรับปรุงแก้ไขเพ่ิมเติมหรือแม้แต่ยุติการด าเนินงาน โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและ
ประเมินผลมี  ดังนี้ 
 
แบบท่ี  ๑   กำรก ำกับกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบที่  ๒  แบบติดตำมผลกำรด ำเนินงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบที่  ๓/๑  แบบประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนยุทธศำสตร์ 
แบบที่  ๓/๒   แบบประเมินควำมพึงพอใจต่อผลกำรด ำเนินงำนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำไม้ไผ่ใน 
  ภำพรวม 
แบบที่  ๓/๓   แบบประเมินควำมพึงพอใจต่อผลกำรด ำเนินงำนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำไม้ไผ่ใน           
  แต่ละยุทธศำสตร์ 
ข้อมูลในระบบ e-plan  (www.dla.go.th) 

- ก าหนดให้ผู้รับผิดชอบโครงการเป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการติดตามโครงการโดยผู้รับผิดชอบโครงการอาจ
มอบหมายให้บุคคล หรือ คณะกรรมการ  หรือ คณะท างาน  ก าหนดแบบและวิธีการติดตามและประเมินได้ตาม
ความเหมาะสม และสรุปปัญหา-อุปสรรค  ข้อเสนอแนะหรือแสดงความคิดเห็น 
 
๖.  คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำไม้ไผ่ 
  1. ผอ.โรงเรียนวัดวังขร ี  ผู้แทนหน่วยงาน   ประธานกรรมการ 
  2. นางสาวเสาวรัตน์  ช่วยเกดิ ส.อบต.    กรรมการ 

 3. นายสมยศ  รักษาแก้ว            ส.อบต.    กรรมการ 
 4. นายรัตตภูมิ  คงยงค์  ส.อบต.    กรรมการ 

  5. นายภักดี  มีบัว  ผู้แทนประชาคม   กรรมการ 
  6. นางวาสนา  อ้นบ ารุง  ผู้แทนประชาคม   กรรมการ 
  7. ผอ.โรงเรียนบ้านบ่อมอง ผู้แทนหน่วยงาน   กรรมการ 
   8. นางถาวร  อยู่เป็นสุข  หัวหน้าส่วนการคลัง  กรรมการ 
  9. นายเสวียน  สุวรรณพันธ์ ผู้ทรงวุฒิ   กรรมการ 
  10. นายเกษม  รัตนบุรี  ผู้ทรงวุฒิ   กรรมการ 
  11. นางนงเยาว์  ศรีจันทร์ หัวหน้าส านักงานปลัด  กรรมการและเลขานุการ 
 

 
 

http://www.dla.go.th/
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ส่วนท่ี  2 
แผนยุทธศำสตร ์ วิสัยทศัน์  พันธกิจ  และแนวทำงกำรพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 

แผนยุทธศำสตร์   
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy)  ตามแนวทางเศรษฐกิจ

พอเพียง  แผนระดับชาติ (national plan)  และนโยบายของรัฐบาล 
 

1.  นโยบำยของรัฐบำล พล.อ.ประยุทธ์  จันทร์โอชำ  
     ประกอบด้วยนโยบำย ๑๑  ด้ำน  ดังนี้ 

๑)  การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 
๒)  การรักษาความมั่นคงของรัฐบาลและการต่างประเทศ 
๓)  การลดความเหลื่อมล้ าของสังคม และการสร้างโอกาสเข้าถึงบริการของรัฐ 
๔)  การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 
๕)  การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน 
๖)  การเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
๗)  การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน 
๘)  การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  การวิจัยและพัฒนาและ

นวัตกรรม 
๙)  การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรและการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์

อย่างยั่งยืน 
๑๐)  การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการป้องกันปราบปรามการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
๑๑)  การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
 

2.  ค่ำนิยมหลักของคนไทย เพื่อสร้ำงสรรค์ประเทศไทยให้เข้มแข็ง   
     มีทั้งหมด  ๑๒  ประกำร  ดังนี้ 

๑)  มีความรักชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์  ซึ่งเป็นสถาบันหลักของชาติในปัจจุบัน 
๒)  ซื่อสัตย์  เสียสละ  อดทน  มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพ่ือส่วนรวม 
๓)  กตัญญู  ต่อพ่อแม่  ผู้ปกครอง  ครูบาอาจารย์ 
๔)  ใฝ่หาความรู้  หมั่นศึกษา  เล่าเรียน  ทางตรงและทางอ้อม 
๕)  รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม 
๖)  มีศีลธรรม  รักษาความสัตย์  หวังดีต่อผู้อื่น  เผื่อแผ่และแบ่งปัน 
๗)  เข้าใจ  เรียนรู้  การเป็นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง 
๘)  มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่ 
๙)  มีสติ  รู้ตัว  รู้คิด  รู้ท า  รูป้ฏิบัติ ตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
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๑๐) รู้จักด ารงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวรู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจ าเป็น  มีไว้พอกินพอใช้  ถ้าเหลือก็แจกจ่าย จ าหน่าย  และขยายกิจการ เมื่อมี
ความพร้อมโดยภูมิคุ้มกันที่ดี 

๑๑) มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ  ไม่ยอมแพ้ต่ออ านาจฝ่ายต่ าหรือกิเลส  มีความละอาย  เกรงกลัว
ต่อบาปตามหลักของศาสนา 

๑๒) ค านึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม  และต่อชาติ  มากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง 

3.  แผนกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน  
รัฐบาลมีนโยบายที่จะพัฒนาการเมืองของประเทศไปสู่การปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม

ของประชาชน  เพ่ือเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถปกครองตนเอง  และพิทักษ์สิทธิของตนได้เพ่ิมมากขึ้น  รวมทั้ง
จะมุ่งเพ่ิมประสิทธิภาพ  สร้างความโปร่งใส  และขจัดการทุจริตในการบริหารราชการแผ่นดินและการให้บริการ
ประชาชน  ทั้งนี้  เพ่ือสร้างความเป็นธรรมในสังคมและเอ้ือต่อการพัฒนาประเทศทั้งในปัจจุบันและอนาคต  ซึ่ง
นโยบายการบริหารราชการแผ่นดินที่เกี่ยวข้องกับการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ดังนี้ 

  นโยบายที่  ๑  นโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่มด าเนินการในปีแรก     
  นโยบายที่  ๒  นโยบายความม่ันคงแห่งรัฐ     
  นโยบายที่  ๓  เศรษฐกิจ      
  นโยบายที่  ๔  นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต      
  นโยบายที่  ๕  ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม     

นโยบายที่  ๖  วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม  
  นโยบายที่  ๗  การต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ     

นโยบายที่  ๘  การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  
 
4.  ยุทธศำสตร์ประเทศ (Country Strategy)   
    ยุทธศาสตร์ประเทศ  (Country Strategy) จัดท าขึ้นจากการประชุมเชิงปฏิบัติการหัวหน้าระดับ
ปลัดกระทรวงหรือเทียบเท่า วาระพิเศษ  เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม  ๒๕๕๕  ณ โรงแรมเชอราตัน จังหวัดพัทยา เพ่ือ
ร่วมกันวางยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ เป้าหมายและแนวทางในการท างานร่วมกันในปีงบ  ๒๕๕๖ และเป็นกรอบ ในการ
จัดท างบประมาณปี  ๒๕๕๗  ตลอดจนแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับภาพรวมของการท างานที่ผ่านมา ซึ่งเดิม
ประกอบด้วย ๔ ยุทธศาสตร์ ๒๘ ประเด็นหลัก ๕๖ แนวทางการด าเนินการ รวมทั้งได้มีการบูรณาการ ร่วมกับ
ยุทธศาสตร์การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (ASEAN Strategy) จากการประชุมเชิงปฏิบัติการการเข้าสู่ประชา อาเซียน 
ปี ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุม ๕๐๑  ตึกบัญชาการท าเนียบ เพ่ือเตรียมความ
พร้อมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน   ซึ่งเดิมประกอบด้วย ๘ ยุทธศาสตร์ โดยหลังจาก
การบูรณาการเป็นยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy) ประกอบด้วย ๔ ยุทธศาสตร์ ๓๐ ประเด็นหลัก ๗๙ 
แนวทางการด าเนินการ เพ่ือเป็นกรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ . ๒๕๕๗  โดยมี
รายละเอียดดังนี้    
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วิสัยทัศน์  :  “ประเทศไทยมีขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน คนไทยอยู่ดีกินดี มีสุขและเป็นธรรม”   
หลักกำรของยุทธศำสตร์ :  “ต่อยอดรำยได้จำกฐำนเดิม สร้ำงรำยได้จำกโอกำสใหม่ สมดุล และกำร

พัฒนำอย่ำงยั่งยืน”    
วัตถุประสงค์ :      ๑. รักษาฐานรายได้เดิม และสร้างรายได้ใหม ่    

๒. เพ่ิมประสิทธิภาพของระบบการผลิต (ต้องผลิตสินค้าได้เร็วกว่าปัจจุบัน)     
๓. ลดต้นทุนให้กับธุรกิจ (ด้วยการลดต้นทุนค่าขนส่งและโลจิสติกส์) 
     

เป้ำหมำยเชิงยุทธศำสตร์  :   ๑. การเพ่ิมรายได้จากฐานเดิม    
๒. การสร้างรายได้จากโอกาสใหม่     
๓. การลดรายจ่าย     
๔. การเพ่ิมประสิทธิภาพในการแข่งขัน    

   ยุทธศำสตร์  :  ประกอบด้วย ๔ ยุทธศาสตร์ ๓๐ ประเด็นหลัก ๗๙ แนวทางการด าเนินการ คือ    
  ยุทธศำสตร์ที่  ๑  :  การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เพ่ือหลุดพ้นจากประเทศ
รายได้ปานกลาง (Growth & Competitiveness) ประกอบด้วย ๙ ประเด็นหลัก ๓๓ แนวทางการด าเนินการ    

ยุทธศำสตร์ที่  ๒  :  การลดความเหลื่อมล้ า (Inclusive Growth) ประกอบด้วย ๘ ประเด็นหลัก 
๒๐ แนวทางการด าเนินการ    

ยุทธศำสตร์ที่  ๓  :  การเติบโตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Growth) ประกอบด้วย  ๕ 
ประเด็นหลัก  ๑๑  แนวทางการด าเนินการ   

ยุทธศำสตร์ที่  ๔  :  การสร้างความสมดุลและปรับระบบบริหารจัดการ (Internal Process) 
ประกอบด้วย  ๘ ประเด็นหลัก  ๑๕ แนวทางการด าเนินการ  

5.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมรำช 
 กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปี   ๒๕๕๔ ได้ก าหนดขึ้นเพ่ือให้
สอดคล้องกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน ภายใต้แนวคิด“หลักความพอเพียง”ตามแนวพระราชด าริฯ  โดยอาศัยกรอบ
แนวทางจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ นโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์ การพัฒนากลุ่มจังหวัด
ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครศรีธรรมราช และภารกิจ ๖ ด้าน  ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นตามแผนปฏิบัติการก าหนดขั้นตอนการกระจายอ านาจฯ มาตรา ๓๒(๑) รวมทั้งได้ทบทวนจากกรอบ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับปี  พ.ศ.๒๕๕๔ ประกอบด้วยยุทธศาสตร์และพันธกิจ
ต่าง ๆ ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาเศรษฐกิจ 

 พันธกิจ 
      ๑.๑ สร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรรายย่อย  พัฒนาองค์ความรู้ตามแนวพระราชด าริเศรษฐกิจ
พอเพียง 
      ๑.๒ พัฒนาอาชีพที่สอดคล้องกับบริบทของชุมชน และความต้องการของตลาด วิสาหกิจชุมชน 
สนับสนุนการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและส่งเสริมการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการเพ่ิมมูลค่ าการผลิต ด้านการเกษตร 
อุตสาหกรรม และบริการ ฯลฯ 
      ๑.๓ ส่งเสริมการผลิตและจ าหน่ายสินค้าเกษตรทั้งท่ีเป็นอาหาร มิใช่อาหาร และพลังงานทดแทน 
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      ๑.๔ สนับสนุนการจัดรูปที่ดินเพ่ือการพัฒนาชุมชนเมืองและชนบท 
      ๑.๕ จัดให้มีระบบโครงสร้างพ้ืนฐานและแหล่งน้ าเพื่อการเกษตรอย่างทั่วถึงและเพียงพอ 
      ๑.๖ ฟ้ืนฟู พัฒนาทรัพยากรเพ่ือการท่องเที่ยว ทั้งแหล่งท่องเที่ยว บุคลากร  ภาคการตลาด  
ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว  เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของจังหวัด 
      ๑.๗ ส่งเสริมการลงทุน การพาณิชย์  และพัฒนาธุรกิจที่เก่ียวเนื่องกับการท่องเที่ยว      

๑.๘ ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยพัฒนาที่ผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่นกับองค์ความรู้ใหม่ สนับสนุนการ
วิจัยและพัฒนาร่วมระหว่างนักวิชาการและชุมชน โดยให้ความส าคัญกับความสอดคล้องกับความต้องการ  ภาคเศรษฐกิจ 

 1.9 พัฒนาความเชื่อมระบบการขนส่ง  และระบบโลจิสติกส์ 
ยุทธศาสตร์ที ่๒ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและพลังงาน 

 พันธกิจ 
      ๒.๑ ฟ้ืนฟูพ้ืนที่ป่าและระบบนิเวศให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ 
     ๒.๒ ส่งเสริมการบริหารจัดการน้ าในพ้ืนที่ต้นน้ าและลุ่มน้ าอย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้มีระบบช่วย
ตัดสินใจในการบริหารจัดการน้ า ระบบพยากรณ์และเตือนภัยน้ าแล้งและน้ าท่วม  รวมทั้งส่งเสริมให้มีระบบการ
จัดการน้ าเสีย 
      ๒.๓ ส่งเสริมให้มีมาตรการควบคุมการท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติในชุมชน ให้อยู่           
ในขีดความสามารถการรองรับของระบบนิเวศ 
     ๒.๔ ส่งเสริมการด ารงชีวิตตามวิถีไทย เพ่ือปลูกฝังค่านิยมการบริโภค อย่างพอเพียงและยั่งยืน       
การสร้างเครือข่ายชุมชน เพ่ือการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชุมชน 
      ๒.๕ ส่งเสริมให้ชุมชน หมู่บ้านมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการเพ่ือลดมลพิษและควบคุมกิจกรรมที่
จะส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและประชาชน เสริมสร้างประสิทธิภาพของกลไกการจัดการขยะชุมชน  ขยะ
อันตราย ขยะอิเล็กทรอนิกส์ ขยะติดเชื้อ ส่งเสริมให้มีมาตรการสร้างแรงจูงใจให้เกิดการลดและคัดแยกขยะ ใน
แหล่งก าเนิด สนับสนุนการสร้างธุรกิจจากขยะรีไซเคิล และสนับสนุนให้มีระบบเก็บขนและก าจัดขยะแบบรวมศูนย์ 
      ๒.๖ เสริมสร้างประสิทธิภาพในการก าจัด บ าบัดมลพิษ ทั้งด้านวิชาการ บุคลากร และสร้าง
จติส านึกของชุมชนในการมีส่วนร่วมติดตาม ตรวจสอบ เฝ้าระวัง แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม 
      ๒.๗ ส่งเสริมสนับสนุนครัวเรือน ชุมชน ใช้พลังงานทดแทน พลังงานทางเลือก พลังงานใสสะอาด 
      ๒.๘ สนับสนุนส่งเสริมการรังวัดและจัดท าแผนที่ เพ่ือแสดงแนวเขตท่ีดินของรัฐ 
      ๒.๙ ผลักดันให้มีระบบคุ้มครองสิทธิชุมชนและการแบ่งปันผลประโยชน์ที่เป็นธรรม อนุรักษ์ฟ้ืนฟู 
ความหลากหลายของพันธุกรรมท้องถิ่น เพ่ือรักษา ปกป้องระบบนิเวศน์ที่เชื่อมโยงวิถีชีวิตและวัฒนธรรมชุมชน 
 

ยุทธศาสตร์ที ่๓ การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
 พันธกิจ 

       ๓.๑ พัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กรภาคประชาสังคมให้มีศักยภาพเพ่ือรองรับการพัฒนาใน
ทุกด้าน 
       ๓.๒ พัฒนาคุณภาพการศึกษา  กระบวนการเรียนรู้คู่คุณธรรม จริยธรรม จัดการศึกษาทั้งในและ
นอกระบบ สนับสนุนการจัดท าหลักสูตรท้องถิ่น  ส่งเสริมให้เยาวชน ประชาชนใช้ประโยชน์จากเทค โนโลยี
สารสนเทศเชิงสร้างสรรค์อย่างฉลาดเพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ 

      ๓.๓ รณรงค์ให้เกิดการพัฒนาและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพอนามัย พัฒนาสิ่งแวดล้อมชุมชน
ให้ถูกสุขลักษณะ 
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       ๓.๔ พัฒนาบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข  ส่งเสริมการบริหารจัดการแพทย์แผนไทย 
(แพทยท์างเลือก) ทั้งในระดับชุมชน และ สถานพยาบาล 
       ๓.๕ รณรงค์ ป้องกัน ควบคุมการแพร่ระบาดของยาเสพติดเพ่ือลดจ านวนผู้เสพย์และผู้เกี่ยวข้อง    
ให้น้อยลง 
       ๓.๖ รณรงค์ ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อร้ายแรงและป้องกันการเกิดโรคไม่ติดต่อ                   
เฝ้าระวังป้องกันปัญหาการป่วยและตายด้วยโรคอุบัติใหม่ 
       ๓.๗ ส่งเสริมการจัดระเบียบชุมชน สังคม การรักษาความสงบเรียบร้อยและการบรรเทาสาธารณ
ภัย  เพ่ือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
                     ๓.๘ พัฒนาการกีฬา  เสริมสร้างโอกาสให้ประชาชนทุกกลุ่มออกก าลังกายและเล่นกีฬา จัดหา
สถานที่จัดกิจกรรมออกก าลังกายและเล่นกีฬาอย่างทั่วถึง 
                     ๓.๙ ส่งเสริมการท านุบ ารุงและรักษา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น พัฒนา 
ฟ้ืนฟู ต่อยอดแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ของเยาวชนและประชาชนและเผยแพร่สู่สังคมโลก 
                    ๓.๑๐ สงเคราะห์ และพัฒนาเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาสในสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและ
พ่ึงพาตนเองได ้
                    ๓.๑๑ สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมเพ่ือความเข้มแข็งของชุมชน สนับสนุนการจัดท าและใช้แผน
ชุมชน  ส่งเสริมกิจกรรมชุมชน และสวัสดิการชุมชน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 พันธกิจ 
      ๔.๑ พัฒนาเส้นทางคมนาคมภายในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบให้ได้มาตรฐาน สะดวกปลอดภัยอย่าง
ทั่วถึง     
  ๔.๒ พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานให้มีประสิทธิภาพและครบถ้วนเพียงพอ 
      ๔.๓ พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการข้ันพื้นฐานให้มีประสิทธิภาพอย่างทั่วถึงทุกพื้นที่ 
       

ยุทธศาสตร์ที ่๕ การเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
      ๕.๑ รณรงค์สร้างกระบวนการเรียนรู้ ปลูกฝังจิตส านึก ค่านิยมตามหลักการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  เสริมสร้างวัฒนธรรมการเมืองแบบประชาธิปไตยและจิตส านึก
ธรรมาภิบาลให้แก่เยาวชน ประชาชนทุกระดับ ทุกภาคส่วน 
      ๕.๒ พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาลให้มีประสิทธิภาพและโปร่งใส สนับสนุน 
ให้ใช้ทรัพยากรในการบริหารอย่างคุ้มค่า ปรับปรุงระบบข้อมูลและรูปแบบการให้บริการประชาชน ลดขั้นตอน  การ
ท างานเพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ประชาชน 
      ๕.๓ พัฒนาและส่งเสริมการจัดท าแท้องถิ่นที่ตอบสนองความต้องการในระดับชุมชนภายใต้
กระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน สนับสนุนให้มีระบบฐานข้อมูลกลางและระบบการติดตามประเมินผล 
      ๕.๔ พัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์กรอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง เพ่ือเสริมสร้างประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติราชการ  
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6.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัดนครศรีธรรมรำช 
        

  วิสัยทัศน์ (Vision)  “นครแห่งอารยธรรม น่าอยู่น่าเที่ยว การเกษตรและอุตสาหกรรมยั่งยืน”  
คานิยามวิสัยทัศน์ คาจากวิสัยทัศน์  หมายถึง  
นครแห่งอารยธรรม  นครศรีธรรมราชเมืองที่มีความหลากหลายทางศาสนา พลเมืองอยู่

ร่วมกันอย่าง เอ้ืออาทร มีแหล่งบ่มเพาะบุคคลด้วยด้วยสถาบันการ
เรียนรู้ทั้งในและนอกระบบ และมีประเพณ ีวัฒนธรรมที่สบืทอด
อย่างยาวนาน  

น่าอยู่น่าเที่ยว    เมืองที่ปลอดภัยจากอาชญากรรม อุบัติภัย ภัยพิบัติทางธรรมชาติ 
ชุมชนเข้มแข็ง เป็นที่อยู่อาศัยชัน้ด ีและประชาชนมีความสุข มี
สุขภาพอนามัยด ีชุมชนมีความมั่นคงทางอาหารสูง เป็นเมืองอาหาร
ปลอดภัย เมืองสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เมืองพลังงาน
สะอาด เมืองที่มีการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ น้ า การบริหาร
จัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน เมืองที่มีระบบสาธารณูปโภค ระบบ
คมนาคมที่เชื่อมโยงทั้งทางบก ทางราง ทางน้ า ทางอากาศอย่าง
ครบวงจร   ระบบโลจสิติกส์ไดม้าตรฐาน ประชาชนมีความเปน็เจ้า
บ้านที่ด ีและเป็นคนมีอัธยาศัยไมตรีที่ดี เป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยว
ที่อบอุ่น  

การเกษตรและอุตสาหกรรมยั่งยืน  นครศรีธรรมราชมีฐานเศรษฐกิจเข้มแข็งจากภายในจังหวัด เป็น
แหล่งการผลิตทางการเกษตรทีม่ีความสมดุลของระบบนิเวศ และ
สภาพแวดล้อม มุ่งเน้นการผลิตที่มีคุณภาพ ปลอดภัย มีมาตรฐาน 
และเพิ่มมูลค่า ตรงตามความตอ้งการของผู้บริโภค และนา้
นวัตกรรม เทคโนโลยีอันทันสมยัมาประยุกต์ใช้ ส่งผลให้เกษตรกร 
ประชาชนชาวจังหวัดนครศรีธรรมราช มีงาน อาชีพ รายได ้การ
บริหารจัดการด้านโครงสร้างพื้นฐานการผลิตทางการเกษตรที่มี
ประสิทธิภาพสูงสุดในเร่ือง ดิน น้ า และระบบชลประทาน รวมทั้ง
การจัดสรรที่ดินทา้กิน เป็นเมืองที่เน้นการจัดการดา้นการส่งเสรมิ
การผลิตพืช สัตว ์ประมง การพัฒนาศักยภาพเกษตรกรสู่ Smart 
Farmer การพัฒนาองค์กรเกษตรกร ให้เข้มแข็งการบริหารจัดการ
ฟาร์มสู ่Smart Farm ระบบการวางแผนการผลิต เพื่อการสร้าง
มูลค่าผา่นการแปรรูปและ การพัฒนาตลาดสนิค้าเกษตร ที่มีความ
ยั่งยืนและเชื่อมโยงเครือข่ายด้านการตลาดทั้งภายในและภายนอก
ประเทศ มีการแปรรูปเพิ่มคุณค่า มูลค่าสินค้าเกษตรสรา้งผลตอบ 
แทนเชิงเศรษฐกิจ และการประยุกต์ใช้นวัตกรรมด้านการเกษตร
คู่ขนานภูมิปญัญาท้องถิน่ เศรษฐกิจเติบโตจากการท่องเที่ยว เป็น
แหล่งท่องเที่ยวทางวฒันธรรมและธรรมชาติ นิเวศนป์่าเขา และทาง
ทะเล และการท่องเที่ยวทางพุทธศาสนา เศรษฐกิจจากฐานการค้า 
การลงทุน การบริการ และอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
ที่เติบโตและแข่งขันได ้ 



หน้าที่  14 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาไม้ไผ่   ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62  

 

 จุดยืนการพัฒนาของจังหวัดนครศรีธรรมราช (Positioning)  
 จากข้อมูลการวิเคราะห์ศักยภาพของจังหวัด และก าหนดทิศทางการพัฒนายุทธศาสตร์ในภาพรวมของ
จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ก าหนดจุดยืนการพัฒนาของจังหวัด 3 ประเด็น ดังนี้  
1. เมืองสืบสานศิลปวัฒนธรรม สงบสุข น่าเที่ยว  
2. เมืองเกษตรนวัตกรรม และอุตสาหกรรมสีเขียว  
3. ศูนย์กลางการคมนาคมขนส่ง และกระจายสินค้าของภาคใต้  

 เป้าประสงค์รวมของจังหวัดนครศรีธรรมราช (วัตถุประสงค์) (Objective)  
1. เพ่ิมรายได้จากการเกษตร อุตสาหกรรมและการท่องเที่ยว ยกระดับมาตรฐานคุณภาพ  
2. ศิลปวัฒนธรรม และประเพณีมีการสืบสานอย่างต่อเนื่อง  
3. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน  
4. ประชาชนยึดหลักธรรมะในการด าเนินชีวิต และมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน  

 ประเด็นยุทธศาสตร์ของจังหวัดนครศรีธรรมราช (Strategic Issue)  
1. การบริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานครบวงจรและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
2. การพัฒนาการท่องเที่ยวบนพื้นฐานธรรมะ ธรรมชาติ และศิลปวัฒนธรรม  
3. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  
4. การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 
 
 
 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาไม้ไผ่จะเป็นองค์กรหลักในการพัฒนาต าบลนาไม้ไผ่  ในด้าน
สาธารณูปโภค  โครงสร้างพื้นฐานและสนับสนุนการศึกษาในทุกระดับให้ประชาชนมีความรู้  มีคุณภาพชีวิตที่ดี  
ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนบนฐานความรู้ของชุมชน  สร้างการมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วน  บริหารโดยยึดหลัก
ธรรมาภิบาล 
 1.นโยบำยด้ำนกำรบริหำร  กำรจัดกำรองค์กร  และกำรมีส่วนร่วมของประชำชน 
 การพัฒนาบุคลากร  พนักงานส่วนต าบล  และลูกจ้างให้มีความรู้  ความสามารถ  และทักษะ  เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการบริหารงาน  และบริการประชาชน  น าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการบริหารงาน  พัฒนาการ
จัดเก็บข้อมูล  และระบบฐานข้อมูลเพ่ือใช้ในการพัฒนาต าบล  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการองค์กร  
วางแผนพัฒนาต าบล  การจัดซื้อจัดจ้างของท้องถิ่น 
 2.นโยบำยด้ำนกำรศึกษำ 
 สมทบงบประมาณเพ่ือโครงการอาหารกลางวัน  และอาหารเสริม (นม)  ให้แก่นักเรียนของโรงเรียนในเขต  
อบต.นาไม้ไผ่  บริโภคครบ  100  %  ซ่อมแซมอาคาร/สถานศึกษา  สื่อการสอน  วัสดุ  หรืออุปกรณ์ให้โรงเรียน  
และขอรับการประเมินความพร้อมขององค์กร  เพื่อรองรับการถ่ายโอนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามนโยบายของ
รัฐบาล  สนับสนุนการจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  จัดตั้งห้องสมุดชุมชน  และศูนย์คอมพิวเตอร์ประจ าต าบล  ส่งเสริม
การสอนที่ปลูกฝังจริยธรรมให้กับนักเรียน  ส่งเสริมให้เด็กท่ีด้อยโอกาส  ผู้พิการ  ได้มีโอกาสเข้าเรียนในโรงเรียน  

กำรพัฒนำตำมนโยบำยของผู้บริหำรท้องถิ่น  
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หรือสถานที่จัดการศึกษารูปแบบพิเศษ  ส่งเสริมให้ชุมชนจัดการศึกษา  หลักสูตร  “ภูมิปัญญาและวิทยาการ
ท้องถิ่น”  เช่น  มโนราห์  หนงัตะลุง  เพลงบอก  ฯลฯ 
 3.นโยบำยด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน  กำรคมนำคม  และสำธำรณูปโภค 
 ประสานงานส่วนราชการและท้องถิ่นอ่ืนๆ เพ่ือขอรับการสนับสนุนด้านวิชาการ เครื่องจักรกล  บุคลากร  
และงบประมาณในการก่อสร้างถนนลาดยาง  ถนนคอนกรีต  ปรับปรุงและพัฒนาถนน  เส้นทางคมนาคมภายใน
หมู่บ้าน/ต าบล  ให้มีสภาพที่สะดวก  ปลอดภัย  ให้มีระบบไฟฟ้าสาธารณะหมู่บ้าน  พร้อมทั้งเร่งรัดการขยายเขต
ไฟฟ้า  ตั้งงบประมาณในการเจาะบ่อบาดาล  เพื่อจัดท าระบบประปาหมู่บ้านให้ครอบคลุมทุกพื้นที่  ฝึกอบรม
สมาชิก  อปพร.  ตลอดจนจัดหาเครื่องมือ  อุปกรณ์ที่ทันสมัย  ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ 
 4.นโยบำยด้ำนสำธำรณสุข  กำรกีฬำ  นันทนำกำร  และสวัสดิกำรสังคม 
 ส่งเสริมให้มีสภาสาธารณสุขประจ าต าบล  สนับสนุนให้สถานีอนามัย  มีวัสดุ  อุปกรณ์  เครื่องมือเครื่องใช้ที่
มีคุณภาพ  และจ าเป็นเพ่ือใช้ในการตรวจติดตาม  และเฝ้าระวัง  การแพร่ระบาดของโรคติดต่อร้ายแรงต่าง ๆ  ส่งเสริม
พัฒนาองค์ความรู้แก่สมาชิก  อสม.ประจ าหมู่บ้าน  ให้มีวัสดุ  อุปกรณ์  สถานที่ในการออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ  ให้
มีสนามกีฬาขนาดมาตรฐานประจ าต าบล  และจัดหาวัสดุ  อุปกรณ์กีฬาให้เพียงพอกับความต้องการของชุมชน  ให้มี
การแข่งขันกีฬา  กรีฑา  กีฬาพื้นบ้านประจ าปี  สนับสนุนเบี้ยยังชีพแก่ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และผู้ป่วยโรคเอดส์  ให้
เพียงพอกับความต้องการ 
 5.นโยบำยด้ำนเศรษฐกิจ 
 จัดตั้งสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมระดับต าบล  ส่งเสริมพัฒนาและสนับสนุนการผลิตสินค้าชุมชน  ตาม
โครงการหนึ่งผลิตภัณฑ์  หนึ่งต าบล  สนับสนุนการบริหารจัดการของกลุ่มสหกรณ์การเกษตร  กลุ่มออมทรัพย์  เพ่ือ
ส่งเสริมให้ประชาชนมีการรวมกลุ่มกันท ากิจกรรม  และเรียนรู้หลักการบริหารของสหกรณ์  และพัฒนาไปสู่ระบบ
เศรษฐกิจพอเพียง  ตามแนวพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่  สนับสนุน
เงินทุนหมุนเวียนให้กลุ่มอาชีพ  หรือองค์กรต่างๆ การฝึกอบรม  ให้ความรู้ด้านการประกอบอาชีพเสริม  หลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้น 
 6.นโยบำยด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติ  และสิ่งแวดล้อม 
 จัดท าแผนแม่บทเพ่ือเป็นคู่มือในการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม  ตั้งกลุ่มอนุรักษ์แหล่งน้ า  และกลุ่มผู้ใช้
น้ าระดับหมู่บ้าน/ต าบล  จัดให้มีสถานที่บ าบัดขยะมูลฝอยระดับชุมชน ส่งเสริมกิจกรรมการอนุรักษ์  บ ารุงรักษาพ้ืนที่
ป่าไม้  ป่าต้นน้ า  และแหล่งน้ าล าธาร  พัฒนาพื้นที่ป่าสงวนอ่าวกราย หนองหว้า  เป็นแหล่งอนุรักษ์พันธุ์พืชและสัตว์
ป่า 
 7.นโยบำยด้ำนศำสนำ  วัฒนธรรม  ประเพณี  และภูมิปัญญำท้องถิ่น 
 จัดพิมพ์หนังสือธรรมะ  ค าสั่งสอนทางพระพุทธศาสนา  เพ่ือเผยแพร่ให้อนุชนรุ่นหลัง  ฟ้ืนฟูกิจกรรม  
ศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่น  บ ารุงศาสนสถาน  โบราณสถาน  โบราณวัตถุให้คงอยู่สืบไป  
ส่งเสริมประเพณีการชักพระ  ประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุ  และประเพณีเกี่ยวกับวันส าคัญต่างๆ  
 8.นโยบำยด้ำนกำรท่องเที่ยว 
 ตั้งคณะกรรมการการท่องเที่ยวระดับท้องถิ่น  พัฒนาพื้นที่ในเขตป่าสงวน  บริเวณพ้ืนที่ป่าไม้ให้เป็นสถานที่
ส าหรับเยาวชนศึกษา  เรียนรู้ทางธรรมชาติ  และอนุรักษ์พันธุ์พืช  พันธุ์สัตว์อย่างยั่งยืน  ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณวัด  
ที่สาธารณะในหมู่บ้านให้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของชุมชน 
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วิสัยทัศน์ (Vision) : 
“สุขภาพดี มีการศึกษา พัฒนาเป็นนิจ เศรษฐกิจยั่งยืน ฟื้นฟูประเพณี ประชามีส่วนร่วม” 

 

พันธกิจ (Mission) : 
1.พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคท่ีมีประสิทธิภาพ 
2.ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา 

  3.อนุรักษ์และส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 4.ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาอาชีพ กลุ่มอาชีพ และเพ่ิมรายได้ให้แก่ชุมชน 

5.พัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้ติดเชื้อเอดส์ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสทางสังคมให้ 
 มีคุณภาพชีวิตที่ดี  

6.ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เพ่ิมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
7.ประชาชนมีสุขภาพอนามัยดีและได้รับการบริการอย่างเป็นธรรม 
8.บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล และการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
9.อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อม 
 

เป้าประสงค์   
1. โครงสร้างพื้นฐานได้มาตรฐานและรองรับการขยายตัวของชุมชนในอนาคต 
2. ยกระดับคุณภาพการศึกษาของประชาชนอย่างทั่วถึง 

  3. เพ่ือสืบทอดศิลปะวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป 
  4. ประชาชนมีอาชีพและรายได้เพ่ิมขึ้น สามารถเลี้ยงชีพได้ 

5. เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้ติดเชื้อเอดส์ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสทางสังคมมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
 6. หมู่บ้านสีขาวปลอดยาเสพติด 

7. ประชาชนมีสุขภาพอนามัยดีถ้วนหน้า 
8. การบริหารจัดการโปร่งใส ประชาชนมีส่วนร่วมและได้รับบริการอย่างเป็นธรรม 
9. อนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อม 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาจากแผนยุทธศาสตร์ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 :  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
     แนวทางการพัฒนา 

1.ก่อสร้าง  ปรับปรุง  บ ารุงรักษาถนน  ทางระบายน้ า    อาคารสถานที่ 
2.พัฒนาระบบสาธารณูปโภค 
3.จัดหา/พัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือการอุปโภค/บริโภค  และน้ าเพื่อการเกษตร 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 :  การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม  และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
     แนวทางการพัฒนา 

1.เพิ่มช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้แก่ประชาชน 
2.ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาของสถานที่ศึกษาต่าง ๆ 
3.ท านุบ ารุงศาสนา  ฟ้ืนฟู  และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม   ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 :  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
     แนวทางการพัฒนา 

1.ส่งเสริมการประกอบอาชีพ  ฝึกอบรมอาชีพ  ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2.เพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาศักยภาพให้แก่กลุ่มอาชีพและองค์กรชุมชนต่าง ๆ  ให้มีความเข้มแข็งอย่าง
ยั่งยืน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาด้านสังคม   
     แนวทางการพัฒนา 

1.จัดให้มีสวัสดิการสงเคราะห์  และอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน  ผู้ด้อยโอกาสต่าง ๆ 

2.เฝ้าระวังปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในชุมชน 
3.รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้ชุมชน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การพัฒนาด้านสาธารณสุข   
     แนวทางการพัฒนา 

1.การบริการสาธารณสุข   
2.เฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 : ด้านการเมือง  และการบริหารจัดการ 
     แนวทางการพัฒนา 

1.พัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารองค์กร 
2.พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามระบบคุณธรรม  และระบบจูงใจในการท างาน 
3.พัฒนาสถานที่  อุปกรณ์  และอ านวยความสะดวกในการบริการประชาชน 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 : การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อม   
     แนวทางการพัฒนา 

1.เพิ่มประสิทธิภาพการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  ส่งเสริมการท่องเที่ยว 
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จุดยืนทำงยุทธศำสตร์ (Positioning) ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำไม้ไผ่  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

“สุขภาพดี                             
มีการศึกษา                    

พัฒนาเป็นนิจ             
เศรษฐกิจยั่งยืน               
ฟื้นฟูประเพณี                  

ประชามีส่วนร่วม” 
 

 

ยุทธศำสตร์ที ่๑ : กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำง
พ้ืนฐำน 
-แผนงานเคหะและชุมชน 
-แผนงานอุตลาหกรรมและการโยธา 

ยุทธศำสตร์ที่ ๓ :  กำร
พัฒนำด้ำนเศรษฐกจิ 
-แผนงานการเกษตร 
-แผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน 
 

ยุทธศำสตร์ที่ ๖ : กำรเมือง  และ
กำรบริหำรจัดกำร 
-แผนงานบริหารทั่วไป 
-แผนงานการพาณิชย ์

ยุทธศำสตร์ที่ 7 :  กำร
พัฒนำด้ำน
ทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อม พลังงานและการ
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
-แผนงานการเกษตร 
 

ยุทธศำสตร์ที่ ๒ : กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำ  
ศำสนำ  วัฒนธรรม  และภูมิปัญญำท้องถิ่น 
-แผนงานการศึกษา 
-แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 
 

ยุทธศำสตร์ที่ ๕ : กำรพัฒนำ
ด้ำนสำธำรณสุข   
-แผนงานสาธารณสุข 
 

ยุทธศำสตร์ที่ ๔ : กำรพัฒนำ
ด้ำนสังคม   
-แผนงานสังคมสงเคราะห ์
-แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน 
-แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม
และนันทนาการ 
-แผนงานรักษาความสงบภายใน 
-งบกลาง 
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ส่วนท่ี  3 
  

ผลกำรวัดคุณภำพแผนพัฒนำ 

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 
๒๕๔๘ หมวด ๖ ข้อ ๒๙  ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๔๘๓๐ ลงวันที่  
๒๒  พฤศจิกายน  ๒๕๕๖ และการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการ
ติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 5797   
ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2559 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 
พฤษภาคม 2562 ได้ก าหนดแนวทางในการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้อง
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ
เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา โดยให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลนาไม้ไผ่
ด าเนินการให้เสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย  นั้น 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผล  ได้ประชุมเพ่ือติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความ
สอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความ
สอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายในห้วงเวลาดังกล่าว ปรากฏผลดังนี้ 

 1.การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

ประเด็นการพิจารณา 
ค่าเฉลี่ย 
(ร้อยละ) 

1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 17.00 
2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 11.67 
3. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย  
    3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 8.50 
    3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 8.67 
    3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด 8.83 
    3.4 วิสัยทัศน์ 4.67 
    3.5 กลยุทธ์  4.83 
    3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ 4.67 
    3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 4.17 
    3.8 แผนงาน 4.17 
    3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 4.17 

รวมคะแนน 81.35 
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2. ติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

ประเด็นการพิจารณา 
ค่าเฉลี่ย 
(ร้อยละ) 

1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา   8.17  
2. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ  8.83  
3. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ  8.17  
4. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา   8.67  
5. โครงการพัฒนา  ประกอบด้วย  
    5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ 4.67  
    5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 4.50  
    5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้
ถูกต้อง  4.00 
    5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  4.33  
    5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ 4.50  
    5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0  4.33  
    5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด  4.17  
    5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง 
มั่งค่ัง ยั่งยืน 4.00  
    5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)   4.17  
    5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ  4.00  
    5.11 มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่า
จะได้รับ 4.17  
    5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์  4.17  

รวมคะแนน 84.85 
  
  สรุปได้ว่าจากการประมวลผลข้อมูลการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความ
สอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแนวทางการพิจารณาการติดตามและ
ประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในการติดตาม
คณะกรรมการจะใช้แบบที่กระทรวงมหาดไทยก าหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ปรากฏผลดังนี้ 
  การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นพบว่าระดับคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 81.35 
  การพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอยู่ที่ร้อยละ 84.85 
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ส่วนท่ี  4 
 

กำรประเมินควำมพึงพอใจ   
หลักกำรและเหตุผล 

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนานั้นนอกจากจะมีการประเมินความส าเร็จของแผนทางด้านตัวเลข
แล้วยังต้องประเมินถึงความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการด าเนินงาน (โครงการ/กิจกรรม) ในการพัฒนาและ
ส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีในภาพรวมตามยุทธศาสตร์และประเด็นการพัฒนา  การประเมินจะช่วยท า
ให้ทราบถึงผลสะท้อนกลับของการด าเนินงาน  ความเป็นจริงที่เกิดขึ้น  ข้อเสนอแนะและค าแนะน าของประชาชน
ต่อองค์การบริหารส่วนต าบล  ซึ่งสามารถน ามาปรับปรุงและพัฒนาให้ดีขึ้น อีกทั้งการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาควรจะเป็นไปมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น          
 

วัตถุประสงค ์
๑.  การประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการด าเนินงาน (โครงการ/กิจกรรม) ขององค์การ

บริหารส่วนต าบลนาไม้ไผ่ในการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีในภาพรวมตามยุทธศาสตร์และ
ประเด็นการพัฒนา 

๒.  เพ่ือให้ทราบถึงผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการด าเนินงาน (โครงการ/
กิจกรรม) ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาไม้ไผ่ในการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีในภาพรวม
ตามยุทธศาสตร์และประเด็นการพัฒนา 

๓.  เพ่ือให้ได้ข้อมูลข้อเสนอแนะ  ค าแนะน า  ข้อคิดเห็น ที่ได้จากการประเมินไปประกอบการพิจารณา
ปรับปรุง/แก้ไขคุณภาพการให้บริการให้ดีข้ึน  
 

จากหลักการและเหตุผล  จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่องค์การบริหารส่วนต าบลนาไม้ไผ่จะต้องมีการปะเมิน
ผลความพึงพอใจ  ทั้งนี้เพื่อให้การติดตามและประเมินผลบรรลุตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว  องค์การบริหารส่วนต าบล
นาไม้ไผ่จึงมีการด าเนินการประเมินความพึงพอใจ  ดังนี้ 
“ประเมินควำมพึงพอใจของประชำชนที่มีต่อผลกำรด ำเนินงำน (โครงกำร/กิจกรรม)ขององค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลนำไม้ไผ่ในกำรพัฒนำและส่งเสริมกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดีในภำพรวมตำมยุทธศำสตร์และประเด็น
กำรพัฒนำ  ปีงบประมำณ  พ.ศ. ๒๕62” เป็นการประเมินที่สามารถให้ข้อมูลในแต่ละด้านได้ชัดเจน โดยมี
รายละเอียดในการประเมิน  ดังนี้   
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ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม 

 
ประเด็น พอใจมำก 

(ร้อยละ) 
พอใจ 

(ร้อยละ) 
ไม่พอใจ 
(ร้อยละ) 

1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/ กิจกรรม 
 

25.00 73.60 5.42 

2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/ กิจกรรม 14.60 70.00 6.62 
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 19.30 74.25 5.70 
4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชน
ทราบ 

17.90 75.00 7.10 

5) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินงานโครงการ /
กิจกรรม 

17.10 73.90 7.90 

6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 
 

21.40 75.00 5.60 

7) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน
ในท้องถิ่น 

16.40 74.50 6.60 

8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 
 

20.00 77.00 5.50 

9) การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 
 

22.90 75.00 6.68 

ภำพรวม 
 

19.40 
 

74.25 
 

6.35 
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ควำมพึงพอใจกำรด ำเนินงำนในแต่ละยุทธศำสตร์ 
ยุทธศำสตร์ที่ 1 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 

1) ควำมพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง 
 

ประเด็น คะแนนควำมพึงพอใจ 
(เต็ม 10 คะแนน) 

1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 7.62 
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 7.43 
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 9.57 
4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 7.29 
5) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 7.09 
6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 7.60 
7) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 7.51 
8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 7.30 
9)การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 7.75 

ภำพรวม 7.68 
 

 
ยุทธศำสตร์ที่ 2  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำ ศำสนำศิลปะและวัฒนธรรม 

1) ควำมพึงพอใจของผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 
 

ประเด็น คะแนนควำมพึงพอใจ 
(เต็ม 10 คะแนน) 

1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 7.78 
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 7.51 
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 7.60 
4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 7.32 
5) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 7.20 
6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 7.76 
7) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 7.64 
8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 7.65 
9)การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 7.95 

ภำพรวม 7.60 
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ยุทธศำสตร์ที่ 3  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจ 

1) ควำมพึงพอใจของผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 
 

ประเด็น คะแนนควำมพึงพอใจ 
(เต็ม 10 คะแนน) 

1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 7.59 
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 7.51 
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 7.52 
4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 7.42 
5) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 7.20 
6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 7.55 
7) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 7.58 
8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 7.42 
9)การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 7.63 

ภำพรวม 7.49 
 
 
ยุทธศำสตร์ที่ 4  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนสังคม 

1) ควำมพึงพอใจของผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 
 

ประเด็น คะแนนควำมพึงพอใจ 
(เต็ม 10 คะแนน) 

1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 7.63 
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 7.55 
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 7.35 
4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 7.27 
5) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 7.12 
6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 7.49 
7) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 7.36 
8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 7.30 
9)การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 7.62 

ภำพรวม 7.41 
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ยุทธศำสตร์ที่ 5  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนสำธำรณสุข 

1) ควำมพึงพอใจของผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 
 

ประเด็น คะแนนควำมพึงพอใจ 
(เต็ม 10 คะแนน) 

1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 7.70 
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 7.90 
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 7.29 
4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 7.38 
5) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 7.20 
6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 7.37 
7) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 7.48 
8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 7.36 
9)การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 7.55 

ภำพรวม 7.47 
 
 
ยุทธศำสตร์ที่ 6  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรเมืองและกำรบริหำรจัดกำรที่ดี 

1) ควำมพึงพอใจของผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 
 

ประเด็น คะแนนควำมพึงพอใจ 
(เต็ม 10 คะแนน) 

1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 8.91 
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 7.27 
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 7.25 
4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 7.17 
5) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 6.99 
6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 7.20 
7) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 7.30 
8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 7.33 
9)การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 7.43 

ภำพรวม 7.42 
 
 
 



หน้าที่  26 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาไม้ไผ่   ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62  

 

ยุทธศำสตร์ที่ 7  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
1) ควำมพึงพอใจของผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 

 
ประเด็น คะแนนควำมพึง

พอใจ 
(เต็ม 10 คะแนน) 

1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 7.39 
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 7.24 
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 7.22 
4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 7.15 
5) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 6.96 
6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 7.29 
7) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 7.27 
8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 7.14 
9)การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 7.32 

ภำพรวม 7.22 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



หน้าที่  27 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาไม้ไผ่   ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62  

 

ส่วนท่ี  5 
สรุปรำยงำนผลกำรตดิตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ 

 
1.  ผลกำรติดตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น  
 องค์การบริหารส่วนต าบลนาไม้ไผ่  ได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๔๘  โดยผ่านการมีส่วนร่วม
ของประชาชน เช่น  การจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน  เวทีประชาคมต าบล  การประชุมกรรมการหมู่บ้าน  เพ่ือรับฟัง
ปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่  ก่อนน ามาจัดท าโครงการเพื่อพัฒนาพื้นทีด่ังที่บรรจุไว้ใน
แผนพัฒนาต่อไป 
 องค์การบริหารส่วนต าบลนาไม้ไผ่  ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕61-๒๕64) เมื่อวันที่ 30 
ธันวาคม  ๒๕๕9  โดยได้ก าหนดโครงการที่จะด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕61-๒๕64) รวม  948 
โครงการ  งบประมาณ  572,528,650.- บาท (ห้าร้อยเจ็ดสิบสองล้านห้าแสนสองหมื่นแปดพันหกร้อยห้าสิบบาท
ถ้วน)  เฉพาะในปี  ๒๕62 จ านวน 206  โครงการ  งบประมาณ  142,220,750.- บาท (หนึ่งร้อยสี่สิบสองล้าน
สองแสนสองหมื่นเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน)  สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ได้ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร์ 
จ านวน 

(โครงการ) 
งบประมาณ 

(บาท) 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 

76 76,373,750  

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

27 4,110,000  

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
 

39 5,385,000  

ยุทธศาตร์การพัฒนาด้านสังคม 
 

33 39,045,000  

ยุทธศาตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
 

11 660,000  

ยุทธศาตร์ด้านการเมือง และการบริหารจัดการ 
 

12 1,247,000  

ยุทธศาตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 
พลังงานและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 

8 15,400,000 

รวม 206 142,220,750  
 
 
 
 



หน้าที่  28 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาไม้ไผ่   ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62  

 

 
2.จ ำนวนโครงกำรและงบประมำณตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) โดยสรุปดังนี้ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลนาไม้ไผ่ ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) เมื่อวันที่ 
30 ธันวาคม  ๒๕๕9 โดยได้ก าหนดโครงการที่จะด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) รวม  
206 โครงการ งบประมาณ 142,220,750 บาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 
 

ยุทธศำสตร์ 
จ ำนวนโครงกำร 

จ ำนวนโครงกำร 
ที่ปรำกฏอยู่ในแผน 

จ ำนวนโครงกำร 
ที่ได้ปฏิบัติ 

1.การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 76 23  
2.การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนาธรรม 27 20  
3.การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 39 4  
4.การพัฒนาด้านสังคม 33                    19  
5.การพัฒนาด้านสาธารณสุข 11 8  
6.การพัฒนาด้านการเมืองและบริหารจัดการ 12 6  
7.การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 8 3  

รวม 206                  83 
 

ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลนาไม้ไผ่ ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2561  

 

ยุทธศำสตร์ 
จ ำนวนงบประมำณ 

จ ำนวนงบประมำณ 
ที่ปรำกฏอยู่ในแผน 

จ ำนวนงบประมำณ 
ที่ได้ปฏิบัติ 

1.การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 76,373,750           5,401,000  
2.การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนาธรรม 4,110,000             3,739,565  
3.การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 5,385,000  94,636  
4.การพัฒนาด้านสังคม 39,045,000           15,150,151  
5.การพัฒนาด้านสาธารณสุข 660,000               293,090  
6.การพัฒนาด้านการเมืองและบริหารจัดการ 1,247,000             897,961  
7.การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 15,400,000                88,745 

รวม 142,220,750          25,665,148  
 
 
สรุป จ ำนวนโครงกำรที่ก ำหนดไว้ในแผนพัฒนำท้องถิ่น เฉพำะปี 2562 ก ำหนดไว้ 206 

โครงกำร ปฏิบัติได้จริง 83 โครงกำร คิดเป็นร้อยละ 40.29 
 



หน้าที่  29 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาไม้ไผ่   ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62  

 

 
 
 

แผนภูมิแสดงจ ำนวนโครงกำร กำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่น 
เปรียบเทียบตำมยุทธศำสตร์ 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

แผนภูมิแสดงมูลค่ำโครงกำร กำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่น 
เปรียบเทียบตำมยุทธศำสตร์ 
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หน้าที่  30 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาไม้ไผ่   ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62  

 

ค ำชี้แจง :  แบบที่  1 เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                 
โดยจะท าการประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้ง หลังจากท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์ 
ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำไม้ไผ่ 

ประเด็นกำรประเมิน 
มี 

กำร
ด ำเนินงำน 

ไม่มี 
กำร

ด ำเนินงำน 
ส่วนที่  1  คณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่น   
1.  มีการจดัตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ✓  

2.  มีการจดัประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ✓  

3.  มีการจดัประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ ✓  

4.  มีการจดัตั้งคณะกรรมการสนบัสนุนการจดัท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ✓  

5.  มีการจดัประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจดัท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ✓  

6.มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ✓  

ส่วนที่  2  กำรจัดท ำแผนกำรพัฒนำท้องถิ่น   
7.  มีการรวบรวมข้อมลูและปัญหาส าคัญของท้องถิ่นมาจัดท าฐานขอ้มูล ✓  

8.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจดัท าแผน ✓  

9. มีการวเิคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (swot) เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถิ่น ✓  

10.มีการก าหนดวิสยัทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพของ
ท้องถิ่น ✓ 

 

11.มีการก าหนดวิสยัทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด ✓  

12.  มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพือ่การพัฒนาท่ียั่งยืน ✓  

13.  มีการก าหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น ✓  

14.  มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา ✓  

15.  มีการก าหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด ✓  

16.  มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ✓  

17.  มีการจัดท าบญัชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร ์ ✓  

18.  มีการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ ✓  

19.  มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์หรือไม ่ ✓  

 
 

แบบที่  1  กำรก ำกับกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 



หน้าที่  31 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาไม้ไผ่   ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62  

 

ค ำชี้แจง :  แบบที่ 2 เป็นแบบติดตามตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ส่วนที่  1 ข้อมูลทั่วไป 

   1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น.......องค์การบริหารส่วนต าบลนาไม้ไผ่ 
2. รายงานผลการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  

ส่วนที่  2  ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนาท้องถิ่น  
3. จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนา 
 

ยุทธศำสตร์ 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

1.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 
ด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน 
 
 

95 86,993,750 76 76,373,750 61 87,562,750 95 101,818,750 

2.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ
ด้ำนกำรศึกษำ ศำสนำ 
วัฒนธรรม และภูมิปัญญำ
ท้องถ่ิน 

42 4,810,000 27 4,110,000 40 4,740,000 40 4,740,000 

3.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ
ด้ำนเศรษฐกิจ 
 
 

42 5,515,000 39 5,385,000 42 5,515,000 42 5,515,000 

4.ยุทธศำตร์กำรพัฒนำด้ำน
สังคม 
 
 

46 40,640,000 33 39,045,000 49 41,165,000 49 41,165,000 

5.ยุทธศำตร์กำรพัฒนำด้ำน
สำธำรณสุข 
 
 

28 2,054,850 11 660,000 31 2,054,850 31 2,054,850 

6.ยุทธศำตร์ด้ำนกำรเมือง 
และกำรบริหำรจัดกำร 
 
 

17 1,050,000 12 1,247,000 16 1,065,000 17 1,087,000 

ยุทธศำตร์กำรพัฒนำด้ำน
ทรัพยำกรธรรมชำติ
สิ่งแวดล้อม พลังงำนและ
ท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ 

9 15,660,000 8 15,400,000 10 15,780,000 10 15,780,000 

รวม 269 256,723,600 206 142,220,750 249 157,882,600 284 172,160,600 

 

 
 
 
 
 
 

แบบที่  2  แบบติดตำมผลกำรด ำเนินงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 



หน้าที่  32 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
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4.ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น ปี 2562 
 

ยุทธศำสตร ์ จ ำนวนโครงกำรที่
เสร็จ 

จ ำนวนโครงกำรที่
อยู่ในระหว่ำง
ด ำเนินกำร 

จ ำนวนโครงกำรที่
ยังไม่ได้ด ำเนินกำร 

จ ำนวนโครงกำรที่
มีกำรยกเลิก 

จ ำนวนโครงกำรที่
มีกำรเพิ่มเติม 

จ ำนวนโครงกำร
ทั้งหมด 

จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ 
1.ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

11 14.47 12 15.79 53 69.74 - - - - 76 100 

2.ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้าน
การศึกษา 
ศาสนา 
วัฒนธรรม 

20 74.07  -    - 7 25.93   -   -   -   - 27 100 

3.ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 

4 10.26  -    - 35 89.74   -   -   -  -  39 100 

4.ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้าน
สังคม 

19 57.58  -   -  14 42.42   -   -   -  -  33 100 

5.ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้าน
สาธารณสุข 

8 72.73   -  -  3 27.27  -   -   -   -  11 100 

6. ยุทธศาสตร์
ด้านการเมือง
และการบริหาร
จัดการ 

6 50.00  -    - 6 50.00   -   -   -  -  12 100 

7.ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรม 
ชาติสิ่งแวดล้อม
พลังงานและการ
ท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ ์

3 37.50  -    - 5 62.50   -   -  -   -  8 100 

รวม 71 34.46 12 5.83 123 59.71   - -  -   -  206  100 

 

 

 
 
 
 
 
 



หน้าที่  33 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
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5.กำรเบิกจ่ำยงบประมำณ ปี 2562 
 

ยุทธศำสตร ์
งบปกติ เงินสะสม รวม 

จ ำนวนเงิน ร้อยละ จ ำนวนเงิน ร้อยละ จ ำนวนเงิน ร้อยละ 
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

5,217,800  96.61 183,200 3.39 5,401,000 100 

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 

3,739,565 100   3,739,565 100 

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 

94,636 100   94,636 100 

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
สังคม 

15,150,151 100   15,150,151 100 

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
สาธารณสุข 

293,090 100   293,090 100 

6. ยุทธศาสตรด์้านการเมือง
และการบริหารจัดการ 

897,961 100   897,961 100 

7.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

88,745 100   88,745 100 

รวม 
25,481,948 76.73 183,200 23.27 25,665,148 100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หน้าที่  34 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาไม้ไผ่   ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62  

 

 
ส่วนที่ 3 ผลกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพำะกิจ 
6. โครงกำรที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพำะกิจประจ ำปี 2562 
 

โครงกำร 

ผลกำรด ำเนินงำน งบประมำณ 
ด ำเนินกำร
เสร็จแล้ว 

อยู่ใน
ระหว่ำง

ด ำเนินกำร 

ยังไม่ได้
ด ำเนิน
กำร 

งบประมำณที่
ได้รับ 

งบประมำณ 
ที่เบิกจ่ำยไป 

-โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV 

 - - 30,700 30,700 
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แบบที่  3 แบบประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนยุทธศำสตร์ 
 
ค ำชี้แจง :  แบบที่  3/1 เป็นแบบประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ประเมินผลการด าเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้  และมีก าหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ 1 ครั้ง หลังจากสิ้นสุด
ปีงบประมาณ 

ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป 
1.  องค์การบริหารส่วนต าบลนาไม้ไผ่ 
2. วัน/เดือน/ปีที่รายงาน     ธันวาคม  2562 

ส่วนที่  2  ยุทธศำสตร์และโครงกำรในปี  2562 
3. ยุทธศาสตร์และจ านวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนและจ านวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ 
        

ยุทธศำสตร์ 
จ ำนวนโครงกำร 

จ ำนวนโครงกำร 
ที่ปรำกฏอยู่ในแผน 

จ ำนวนโครงกำร 
ที่ได้ปฏิบัติ 

1.ยุทธ์ศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 76 23  
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนาธรรม 27 20  
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 39 4  
4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 33                    19  
5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 11 8  
6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและบริหารจัดการ 12 6  
7.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม 
พลังงาน และการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 

8 3  

รวม 206                  83 
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ควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
จำกคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำไม้ไผ่ 

 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลนาไม้ไผ่  ได้เสนอความ
คิดเห็นเกี่ยวกับรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้ 
  1. โครงการ/กิจกรรมที่มีการด าเนินงานอย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปีงบประมาณ ควรมีการ
เปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดงานที่แตกต่างไปจากเดิมโดยเน้นประโยชน์ของชุมชนเป็นส าคัญ นอกจากนี้องค์การ
บริหารส่วนต าบลควรมีโครงการที่เป็นความคิดริเริ่มใหม่ๆ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการให้บริการประชาชน 
  2. โครงการที่ได้งบประมาณจากหน่วยงานภายนอก เช่น เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  ควรมีการกระจา
ยงบประมาณให้ครอบคลุมทั่วถึงทุกหมู่บ้านเพราะถือว่าเป็นเงินช่วยเหลือที่รัฐจัดสรรให้เพ่ือให้เกิดการกระจาย
รายได้ในทางเศรษฐกิจ 
  3. ทุกแผนงาน/โครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาควรค านึงถึงความเป็นไปได้ในเรื่องของความ
พร้อมด้านพ้ืนที่  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  ผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม และสถานะทาง การเงิน -การคลัง
ของท้องถิ่นเป็นส าคัญ ทั้งนี้เพ่ือประโยชน์ในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานภายนอกข้อมูลทุก
ด้านต้องพร้อมและชัดเจน เช่น โครงการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานด าเนินการให้เสร็จสิ้นมาก่อนตั้งแต่เริ่มโครงการ
จะต้องมีหนังสืออุทิศ หรืออนุญาตให้ใช้ที่ดินเรียบร้อยก่อนแล้ว 

 4 โครงการ/กิจกรรมที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณท้ังหมดในการด าเนินโครงการควรมีการ
ประชาสัมพันธ์โครงการอย่างทั่วถึง และเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมโครงการควรได้รับการพิจารณาอย่างเหมาะสมมิใช่
แค่กลุ่มคนใดหรือบุคคลใดซ้ าๆ 

 5. หน่วยงาน/ส านัก/กอง ต้องเร่งด าเนินโครงการ /กิจกรรม ต่างๆ ในระยะเริ่มแรกของ 
ปีงบประมาณและ ให้สอดคล้องกับแผนด าเนินการที่หน่วยงาน /ส านัก/กอง ได้แจ้งไว้ เพ่ือให้สามารถกระจาย 
งบประมาณในการเบิกจ่าย ลดปัญหาการเบิกจ่ายหรือเร่งด าเนินการในช่วงไตรมาสสุดท้าย(กรกฎาคม- กันยายน )
และสามารถด าเนินโครงการ /กิจกรรมต่างๆ ได้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ เพ่ือไม่ให้เกิดผลกระทบต่อเงื่อนเวลา
ต่อเนื่องไปยังปีงบประมาณถัดไป และหากเกิดปัญหาไม่สามารถด าเนินการได้ทันตามแผนที่วางไว้ ผู้รับผิดชอบ
โครงการหรือหัวหน้าส่วนจะต้องบันทึกชี้แจงเหตุผลของความล่าช้าดังกล่าวนั้นด้วย  

 6. หน่วยงาน/ส านัก/กองที่รับผิดชอบโครงการ /กิจกรรม ควรประมาณการงบประมาณในการจัด
โครงการ/กิจกรรมให้ใกล้เคียง และสามารถปฏิบัติงานได้ เพ่ือลดปัญหาการเพ่ิม-ลด งบประมาณ และ สามารถ
ควบคุมค่าใช้จ่ายงบประมาณได้อย่างต่อเนื่องและมีระบบ  

 7. ควรจัดกิจกรรม/โครงการที่สามารถท าร่วมกันได้หลายๆ ส่วนของหน่วยงาน เพ่ือสร้างการมี
ส่วนร่วมและลดค่าใช้จ่าย ลดภาระงานของผู้ปฏิบัติงานและประชาชนจะได้เพ่ิมความสนใจในกิจกรรม ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลมากขึ้น 

 8.ด้านการศึกษาให้ อบต.ส่งเสริมการสอนเสริมภาษาอังกฤษ โรงเรียน ทั้ง 4 โรง และศพด.ด้วย 
เพ่ือกระตุ้นให้ผู้ปกครองไม่ส่งเด็กไปเรียนนอกพ้ืนที่ เพ่ือให้ผู้เรียนได้มีโอกาสเรียนภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้อง 
เหมาะสม กล้าทีจ่ะแสดงออก และพูดภาษาอังกฤษได้อย่างมั่นใจ ตั้งแต่เล็กๆ /ประถมศึกษา 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาไม้ไผ่   ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62  

 

   9.  ควรมีการบริหารจัดการงบประมาณอย่างเหมาะสมทั้งปีงบประมาณ ตลอดจนด าเนินการ
โครงการพัฒนาให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ ทั่วถึง อนึ่งการด าเนินโครงการต่างๆ ควรก าหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ตัวชี้วัดที่ชัดเจน และสามารถวัดผลความส าเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพและด าเนินการจริงเป็นไปอย่างมีประสิทธิผล 
  10. เหตุด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลนาไม้ไผ่มีโครงการในแผนจ านวนหลายโครงการ 
คณะกรรมการติดตามฯ ขอให้คณะกรรมการในการจัดท าแผนและพิจารณาแผน (คณะกรรมการสนับสนุนฯ และ
คณะกรรมการพัฒนาฯ) คัดกรองโครงการที่สามารถด าเนินการในได้จริงแต่ละปี เพ่ือให้แผนมีความเหมาะสม 
สอดคล้องกับงบประมาณของ อบต. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
๑. ข้อมูลในระบบ e-plan  (www.dla.go.th) 

 
 

 

http://www.dla.go.th/


























































 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
2. เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา/ผล

การประมวลจากโปรแกรม SPSS 
 

 





































 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
3. ค ำสั่งคณะกรรมกำร 

 
 

 








